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JAUNUMS! 

VETERINĀRĀS DIĒTAS KAĶIEM 
 

▪ Augsts gaļas un blakusproduktu sastāvs 

▪ Nesatur glutēnu 

▪ Bez mākslīgiem konservantiem 

▪ Īss sastāvdaļu saraksts 

▪ Dabisks sastāvs 

▪ Satur taurīnu (ļoti svarīga sastāvdaļa kaķiem) 

▪ Mono diētas (Obesity&diabetes cat, Hepatic cat, Hypoallergenic cat, Urinary dog) 

▪ Kvalitatīva garša - apstiprina testa rezultāti 

 

INTESTINAL – Pilnvērtīga un sabalansēta diētiskā barība kaķiem ar kuņģa un zarnu traka darbības 

traucējumiem un malabsorbcijas sindromu. Barība ir viegli sagremojama, tāpēc to var lietot kā 

atveseļošanās perioda diētu.  

 

OBESITY & DIABETES – Pilnvērtīga un sabalansēta diētiskā barība kaķiem, lai mazinātu lieko svaru, 

aptaukošanos vai regulētu glikozes un tauku līdzsvaru. Diēta ir ieteicama liekā svara un aptaukošanās 

samazināšanai kaķiem un cukura diabēta terapijā. Diēta ar augstu proteīna un ar zemu ogļhidrātu saturu 

atvieglo glikozes un triglicerīdu koncentrācijas asinīs līdzsvara uzturēšanu, ķermeņa masas saglabāšanu un 

insulīna rezistences samazināšanu. 

 

URINARY – Pilnvērtīga un sabalansēta diētiskā barība kaķiem struvīta akmeņu recidīva mazināšanai un 

struvīta akmeņu šķīdināšanai apakšējo urīnceļu slimību (idiopātiskais cistīts, urīnceļu infekcijas, struvīta 

urolitiāze) gadījumā. Urīna nepiesātinātību veicinošas īpašības, kas mazina struvīta akmeņu veidošanos un 

urīnu paskābinošas īpašības.  

 

RENAL – Pilnvērtīga un sabalansēta diētiskā barība kaķiem nieru darbības uzlabošanai hroniskas nieru 

mazspējas gadījumā. Augstas kvalitātes proteīni un ierobežots fosfora saturs.  

 

HEPATIC – Pilnvērtīga un sabalansēta diētiskā barība kaķiem aknu funkciju veicināšanai hroniskas aknu 

mazspējas gadījumā. Vidējs proteīna saturs, atlasīts un viegli sagremojams.  

 

*HYPOALLERGENIC – Pilnvērtīga un sabalansēta diētiskā barība kaķiem sastāvdaļu un barības vielu 

nepanesības mazināšanai. Atlasīts un ierobežots skaits augstas kvalitātes proteīna avotu - tītars. Satur 

spirulīnu un inulīnu. 

 

Iepakojums: 100g bundža 

 
Ražotājs: VET Planet Sp.,zoo, ul. Brukowa 36 lok. 2, 05-092 Łomianki, Polija, reģ. Nr. PL 1417435p. 
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